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Alteração  1 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0110/2010 

József Szájer 

Poder de delegação legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que um processo de urgência 

com prazo mais curto para as objecções, a 

prever no próprio acto de base, deverá ser 

reservado para casos particularmente 

excepcionais, por exemplo, relacionados 

com questões de segurança ou crises 

humanitárias; 

6. Considera que um processo de urgência, 

a prever no próprio acto de base, deverá ser 

introduzido para casos particularmente 

excepcionais, por exemplo, relacionados 

com questões de segurança, saúde ou 

crises humanitárias; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Alteração  2 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0110/2010 

József Szájer 

Poder de delegação legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Sustenta que a duração da delegação não 

pode ser indefinida, mas que noutros casos, 

todavia, que uma delegação de duração 

limitada poderá prever a possibilidade de 

renovação periódica; considera que o acto 

de base pode prever que essa renovação 

periódica ocorra tacitamente ou a pedido 

expresso da Comissão; considera que, em 

ambos os casos, a delegação só poderá ser 

renovada caso nem o Parlamento nem o 

Conselho manifestem qualquer objecção 

no prazo especificado; 

8. Sustenta que a duração da delegação 

pode ser indefinida, atendendo a que a 

mesma pode ser dissolvida em qualquer 

altura, mas que noutros casos, todavia, que 

uma delegação de duração limitada poderá 

prever a possibilidade de renovação 

periódica a pedido expresso da Comissão; 

considera que a delegação só poderá ser 

renovada caso nem o Parlamento nem o 

Conselho manifestem qualquer objecção 

no prazo especificado; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Alteração  3 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0110/2010 

József Szájer 

Poder de delegação legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Propõe que seja fixado, em qualquer 

futuro Entendimento Comum, um prazo 

mínimo para as objecções, ficando claro 

que ele deverá ser entendido não como 

uma restrição, mas meramente como um 

mínimo abaixo do qual o controlo 

democrático pelo Parlamento se tornaria 

sem valor; considera que o prazo mínimo 

para objecções deverá ser de dois meses, 

com a possibilidade de prorrogação por 

mais dois meses por iniciativa do 

Parlamento ou do Conselho; relembra que 

se poderá fixar um prazo mais prolongado 

para a objecção, dependendo da natureza 

do acto delegado; 

13. Propõe que seja fixado, em qualquer 

futuro Acordo, um prazo mínimo para as 

objecções, ficando claro que ele deverá ser 

entendido não como uma restrição, mas 

meramente como um mínimo abaixo do 

qual o controlo democrático pelo 

Parlamento se tornaria sem valor; 

considera que o prazo mínimo para 

objecções deverá ser de dois meses, com a 

possibilidade de prorrogação por mais dois 

meses por iniciativa do Parlamento ou do 

Conselho; salienta, contudo, que o prazo 

para a objecção deverá depender da 

natureza do acto delegado; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Alteração  4 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0110/2010 

József Szájer 

Poder de delegação legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Insiste, a propósito de qualquer futuro 

Entendimento Comum, em que os 

diversos prazos para o escrutínio dos actos 

delegados só deverão ter início com a 

transmissão pela Comissão de todas as 

versões linguísticas, devendo ter 

devidamente em conta os períodos de 

suspensão dos trabalhos e de eleições do 

Parlamento;  

14. Insiste, a propósito de qualquer futuro 

Acordo, em que os diversos prazos para o 

escrutínio dos actos delegados só deverão 

ter início com a transmissão pela Comissão 

de todas as versões linguísticas, devendo 

ter devidamente em conta os períodos de 

suspensão dos trabalhos e de eleições do 

Parlamento;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Alteração  5 

József Szájer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0110/2010 

József Szájer 

Poder de delegação legislativa 

COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Proposta de resolução 

N.° 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha, a propósito de qualquer 

futuro Entendimento Comum, que os acto 

delegados sujeitos a um direito de objecção 

só podem ser publicados no Jornal Oficial 

e, logo, entrar em vigor, após o termo do 

prazo para objecções, excepto quando for 

outorgada uma não-objecção antecipada; 

considera que uma obrigação expressa que 

exigisse ao Parlamento e ao Conselho, em 

cada acto de base, que publicassem 

decisões tomadas em controlo do exercício 

de poderes delegados pela Comissão seria 

supérflua; 

15. Sublinha, a propósito de qualquer 

futuro Acordo, que os acto delegados 

sujeitos a um direito de objecção só podem 

ser publicados no Jornal Oficial e, logo, 

entrar em vigor, após o termo do prazo 

para objecções, excepto quando for 

outorgada uma não-objecção antecipada; 

considera que uma obrigação expressa que 

exigisse ao Parlamento e ao Conselho, em 

cada acto de base, que publicassem 

decisões tomadas em controlo do exercício 

de poderes delegados pela Comissão seria 

supérflua; 

Or. en 

 

 


